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INLEDNING 

Syftet 
Detta kunskapsunderlags syfte är att på ett 
övergripande sätt framhålla vilka 
förutsättningar och potentiella 
utvecklingsområden som finns och bör 
prioriteras i Karlstads kommuns mindre 
tätorter och landsbygd.  

Innehåll 
Detta PM är uppdelat i tre olika avsnitt.  

Avsnitt 1 behandlar de mål och förutsättningar 
som finns i kommunen gällande de mindre 
tätorterna och landsbygden. Varje tätort 
behandlas separat med dess omland med 
övergripande information, omlandskarta samt 
tätortskarta med planlagd mark och viktiga 
punkter, vägar, områden osv.  

Avsnitt 2 innehåller trendspaning, hur andra 
kommuner jobbar med landsbygdsutveckling 
samt vilka faktorer som bör vägas in i 
samhällsplaneringen i frågor gällande 
landsbygdsutveckling.  

Avsnitt 3 presenterar vilken riktning 
kommunen vill växa och hur de mindre 
tätorterna bör utvecklas för att få en god och 
hållbar utveckling inom hela kommunen. 
Dokumentet avslutas med några reflektioner 
och utmaningar.  

Avgränsning 
Kommunens mindre tätorter med omland 
behandlas här på en strategisk nivå, medan PM 
för respektive sakfråga behandlar dem mer 
detaljerat. 

Detta PM använder sig av ordet landsbygd som 
har många olika betydelser, men gör inte 
anspråk på någon teknisk definition av 
begreppet. Såväl Skåre samhälle som Alster 
ligger så pass nära centralorten Karlstad att de 
kan räknas som en del av dess tätort. Men i den 
nyckelkodsområdesindelning (NYKO 32) som 
gjorts av kommunledningskontoret räknas Alster 

in i Skattkärr med omland. Skåre samhälle räknas 
som stadsdel till Karlstad medan Skåre omland 
räknas som landsbygd. De nyckelkodsområden 
som hanteras inom landsbygdsutveckling är 
därför följande: Väse med omland, Molkom med 
omland, Skattkärr med omland, Vallargärdet med 
omland, Skåre omland, Edsvalla med omland 
samt Vålberg med omland.  

Underlag 
Byggvisionsarbetet som leds av 
stadsbyggnadsförvaltningen har varit ett 
underlag till framför allt Väse och till viss del 
även Norsbygden som i skrivande stund ej 
hunnit färdigställas. Speciellt tätortskartan 
över utbyggnadsområden har använts i de 
båda fallen som underlag. Även tidigare 
kommunala dokument såsom Kommunal 
Serviceplan och Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-plan) samt andra PM 
relaterade till processen med ÖP-arbetet, 
såsom PM för bostäder, verksamheter, 
friluftsliv med mera, har använts. Statistik, 
tabeller och bilder har hämtats ur andra 
kommunala dokument samt ur 
statistikdatabasen. 
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN  
Varje PM ska inför översiktsplan 2050 redogöra 
för de globala målen och delmålen inom Agenda 
2030. Samtliga mål är i sak direkt eller indirekt 
viktiga för varje invånare men i detta PM bedöms 
6 av de 17 målen ligga mest i fokus. Dessa är mål 

2, 4, 8, 9, 10 och 11. Störst relevans för PM 
landsbygd har dock mål 2 och 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och 
hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga 
platser, transporter, återvinning med mera som kräver ny 
teknik och samarbete mellan flera sektorer. Målet 
belyser även vikten av att planeringen måste vara 
inkluderande, integrerande och deltagandebaserad för 
att undvika sociala klyftor och utanförskap.  

Målet är viktigt för kommunen som vill växa inte bara 
inom Karlstad tätort utan även i de mindre samhällena 
och dess omland inom kommunen.  

 

Mål 2: Ingen hunger 
Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik 
och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till 
tillräcklig och näringsriktig mat för alla.  

Målet har relevans då kommunens tätorter omges av stora 
åkermarker med flera stora jordbruk med verksamhet inom 
produktion, odling och boskapsskötsel. Målet belyser en 
hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga 
jordbruksmetoder samt att investera i infrastruktur på 
landsbygden och gynna den småskaliga produktionen. 
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NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL OCH RIKTLINJER 
Övergripande mål för sammanhållen 
landsbygd 
Den svenska regeringen formade 2017 ett 
övergripande mål och tre delmål för att stärka 
tydligheten och kräva samstämmighet mellan 
olika nationella politikområden.  

De tre delmålen regeringen har satt upp för 
landsbygdspolitiken är:  

Hållbar tillväxt – Landsbygdernas förmåga att ta 
till vara förutsättningarna för företagsamhet och 
sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt 
som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en 
positiv utveckling av Sveriges ekonomi.   

Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och 
hållbart utnyttjande av naturresurser – 
Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges 
konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, 
biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett 
hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att 
relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.  

Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder – 
Likvärdiga förutsättningar för människor att 
arbeta, bo och leva i landsbygderna.  

 
 
 

 

Regionala serviceprogrammet 
Näringsdepartementet har gett regionerna i 
landet i uppdrag att arbeta med grundläggande 
kommersiell service på landsbygden i form av ett 
program, Regionala serviceprogrammet. Region 
Värmland har satt upp mål där bland annat 
regionen ska stötta varje kommun i Värmland att 
upprätta en serviceplan där man inventerar och 
sätter upp en handlingsplan för den rådande 
kommersiella servicen på landsbygden.  

Värmlandsstrategin 
I Värmlandsstrategin lyfts fyra områden fram 
som särskilt viktiga: Livskvalitet för alla, Fler och 
starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer 
samt Bättre kommunikationer. Att säkerställa en 
god balans i utvecklingen av landsbygd och stad 
ses som en viktig faktor att arbeta utifrån när det 
gäller området Livskvalitet för alla. 

Region Värmland håller i nuläget på att ta fram 
en ny Värmlandsstrategi som ska ersätta den 
gällande planen, Värmlandsstrategin 2014–2020. 
Visionen är Värmland – ett skönare liv och i 
planen finns 33 mätbara mål med syfte att hela 
Värmland ska utvecklas i rätt riktning. Riktningen 
för landsbygden förklarades i remissförslaget 
under rubriken Land och stad är bättre 
tillsammans: 

Land och stad är en del av samma samhällsväv 
och det komplexa samspel som finns där emellan 
kräver god tillgänglighet, kontinuerlig samverkan 
och lärande över kommun-, läns- och 
landsgränser. Som en grund för utveckling är det 
särskilt viktigt att invånarna i hela Värmland har 
tillgång till välfärdstjänster, samhällsservice och 
arbetstillfällen. Var vi än bor eller verkar i länet 
ska vi inkluderas och få möjlighet att bidra till vår 
egen och andras utveckling.

 

 

 

 

 

”En livskraftig landsbygd med 
likvärdiga möjligheter till 

företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela landet.” 
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LOKALA MÅL OCH RIKTLINJER 
Strategisk plan 
Den strategiska planen är del av Karlstads 
kommuns styrmodell. Den pekar ut fyra 
målområden som ska infria att kommunen växer i 
rätt riktning. Karlstad ska vara en kommun där 
människor vill leva och bo och där företag vill 
etablera sig och verka. Här ska det finnas 
attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, 
goda studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv, 
väl utbyggda kommunikationer och närhet till 
natur- och kulturupplevelser. Det ska finnas 
förutsättningar att bo och verka såväl i staden 
och tätorterna som på landsbygden med en bra 
servicenivå. I den strategiska planen har 
kommunen plockat fram följande fyra 
målområden: 

Alla Karlstadsbor ska ha tillgång till bra bostäder, 
goda möjligheter till att utbilda sig och försörja 
sig själva, känna delaktighet och ett liv fritt från 
diskriminering och otrygghet. Karlstadsborna ska 
även ha tillgång till goda och hållbara 
kommunikationer samt natur- och friluftsliv. 

Byggvision 
Ett vägledande kommunalt arbete är 
byggvisionerna. Syftet med dessa är att finna 
attraktiva lägen i de mindre tätorterna såväl 
centralt som lantligt för ny bebyggelse med fokus 
på bostäder, men även mark för verksamheter, 
turismnäring och hälso- och friluftsliv pekas ut. 
Först ut var Väse som antogs 2019, medan 
Byggvision Norsbygden är under arbete i 
skrivande stund och ytterligare en byggvision, 
Ulvsby, inleddes i slutet på 2020. Arbetet leds av 
stadsbyggnadsförvaltningen och tanken är att 
tätorterna Molkom, Skattkärr och Skåre ska göras 
löpande. 

 

Förslag på framtida utveckling i Väse där de 
gulmarkerade områdena bygger vidare på 
småskaligheten med främst tomter för småhus. De 
rosamarkerade områden symboliserar komplettering och 
tillägg av bostäder i befintlig bebyggelse tillsammans med 
ny bebyggelse (såväl flerbostadshus som småhus). De 
lilamarkerade områdena pekar ut mark ämnad för både 
bostäder och verksamheter (Byggvision Väse, 2019).  

Kommunal serviceplan 
Enligt det regionala serviceprogrammet (RSP, 
drivs av Region Värmland), ska varje kommun 
upprätta en kommunal serviceplan (KSP) för att 
inventera tillgången av kommersiell service samt 
upprätta en handlingsplan för att vidmakthålla 
och utveckla rimlig service för landsbygdens 
boende, föreningar, företagare och besökare. 
Karlstads kommun antog 2019 en kommunal 
serviceplan innehållandes tätorterna Molkom, 
Väse, Skattkärr, Vallargärdet samt Vålberg-
Edsvalla. Tanken är ett levande dokument som 
med jämna mellanrum ska uppdateras.  
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) 
För att bidra till en hållbar och långsiktig 
utveckling av landsbygden och möjliggöra 
utveckling i strandnära lägen har kommunen 
tagit fram en så kallad LIS-plan. I planen pekas 25 
LIS-områden ut som består av mark nära vatten 
som idag omfattas av strandskydd. LIS-planen 
utgör ett tematiskt tillägg för ÖP 2012. I planen 
föreslogs tio punkter att jobba vidare med: 

• Satsa på både inlandet och Vänern 
• Samla hellre än att sprida 
• Bygg åretruntboende nära samhällena 

• Möjliggör olika typer av vattennära 
boende 

• Utveckla de strandnära lägena i 
samhällena 

• Främja både sommar- och 
vinternäringar 

• Gynna olika typer av besöksboende 
• Näringar ska ha nytta av läget 
• Möjliggör natur- och skärgårdsturism 
• Möjliggör för framtida idéer och 

etableringar 

 
 
 
 

 

 

 

Karta över LIS- och utredningsområden för Karlstads kommun (2015). 

Gräsmången 

Mången 

Blombacka 

Borssjön 

Molkomssjön 

Gapern 

Vallargärdet 

Karlstad 
Alster 

Älvenäs 

Vänern 
Vänern 

Skoghall 

Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen, stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 
150401 

   

LIS- och utredningsområden 
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NATIONELL JÄMFÖRELSE  
Inspirerande exempel   
Uppsala kommun har ambitionen att bli Sveriges 
bästa landsbygdskommun. Kommunen har 
skapat en metod som kallas för 
medborgarbudget vilken i korthet betyder att 
kommunens landsbygd delas in i fem 
delområden som varje område ska prioriteras i 
form av utveckling per år. Varje område tillges en 
summa baserat på antal invånare (60kr/invånare) 
som en slags pott för hur mycket resurser som 
kan läggas.   

Metoden kan delas in i olika faser och går ut på 
att genom dialog och via arbetsgrupper 
bestående av kommunala tjänstemän och 
medborgare peka ut vilka insatser som bör 
prioriteras. Kommunen genomför så kallade 
förbättringspromenader där man tillsammans går 
igenom områden och medborgarna får lämna in 
förslag som sedan rangordnas och röstas fram. 

Resultatet för första året och fokusområdet blev 
tre insatser: ett utegym byggdes i ett område, 
medan ett annat områdes lekplats fick 
utebelysning och det tredje en gemenskapsyta 
med boulebana, staket, sandlåda, utemöbler, 
lekstuga, grillplats med mera. 

I Krokoms kommun, Jämtland har ett arbete 
inletts i byn Kaxås för att motverka avfolkningen 
av landsbygden och istället försöka locka 
människor att flytta till byn genom att erbjuda 
boendelösningar för unga familjer med små barn 
som dessutom ger underlag till byskolan. Projekt 
har startats för att hitta permanenta boenden i 
form av befintliga äldre hus och hästgårdar på 
landet, men även i form av nybyggnation i en 
ekoby. Tillvägagångssättet är att locka unga 
familjer genom att marknadsföra, informera och 
förmedla befintliga lediga hus i byn för att på så 
sätt få till en positiv trend med underlag till 
byskolan och skapa en alternativ livsstil till den 
hets som idag råder i städerna.   

 

 

Vänersborgs kommun skriver i sin översiktsplan 
från 2017 att ”landsbygden spelar en mycket 
viktig roll för kommunens invånare genom att 
erbjuda hälsosamma boendemiljöer och platser 
för upplevelser och rekreation.” Översiktsplanen 
lyfter även fram vikten av att ha näraliggande 
platser som vittnar om jordens utveckling och 
människans historia som ger kunskap och 
identitet. Vidare lyfter man fram att det alltid 
finns de som väljer att bo i småskaliga, lugna och 
hälsosamma levnadsmiljöer samtidigt som det är 
viktigt att ha närhet till kultur, stadsmiljö och 
service, vilket ställer ökade krav på 
pendlingsmöjligheter. Kommunen ska arbeta för 
att ge de mindre tätorterna förbättrade 
kommunikationer och planbereda för bostäder 
och verksamheter.  

Trender 
Urbanisering 
Storstadsregionerna och de större städerna 
fortsätter att växa men det är inte i huvudsak på 
bekostnad av landsbygdsbefolkningen som det 
varit tidigare. Urbaniseringen idag är mer 
komplex än tidigare och kan kort beskrivas som 
med att städerna växer mer än landsbygden 
minskar. 

Faktum är att landsbygdsbefolkningen inte längre 
minskar (i absoluta tal) enligt Boverket. Den 
traditionella omflyttningen mellan land och stad 
sker inte längre i dagens Sverige. 
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Födelseöverskott och invandring är två 
bidragande faktorer till att städerna växer mer än 
landsbygden minskar. Däremot ökade nästan 
folkmängden i samtliga kommuner 2013–2017 
tack vare den stora flyktinginvandringen, dock 
visar statistiken att det är storstadsregionerna 
och de större städerna som ökar mest 1. 

Globalisering 
I denna kontext förstås globalisering som en 
process varvid det lokala blivit närmare 
sammanknutet med det globala. För landsbygden 
har det inneburit bland annat ekonomiska och 
demografiska förändringar. På orter där det 
funnits betydande tillverkningsindustri har det 
kunnat synas som minskad lönsamhet och 
förflyttningar av produktion till andra länder där 
kostnaden för arbete är lägre 2. Sett till demografi 
har migrationsströmmar, kompetensflykt och 
höjd medelålder varit del av samma utveckling. 
Sammantaget kan processen globalisering ses 
som del av förklaringen till de socioekonomiska 
utmaningar som drabbat vissa 
landsbygdsområden och mindre tätorter. 

Fler flyttar till landsbygden 
Trots historisk urbanisering har vi på senare år 
kunnat se en trend med att människor i städer i 
högre utsträckning väljer att flytta till 
landsbygden. Orsakerna kan vara många. 
Bostadsmarknaden i städer är en faktor, med 
höga bostadspriser och låg tillgång på lediga 
bostäder. Vissa motiveras av sökandet efter ”lugn 
och ro” och tanken på ett enklare liv. Många, 
exempelvis barnfamiljer, upplever även att 
landsbygden kan ge en tryggare tillvaro jämfört 
med storstadsområden. 

I och med den pandemi som råder har 
möjligheterna med hemarbete kommit i fokus. I 
framtiden kan detta komma att bli ännu 
vanligare, vilket skulle kunna möjliggöra för fler 
att flytta ut från städerna i förmån för 
landsbygden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/flyttningar/urbanisering/ 
2 Hedlund, M. (2017). Growth and decline in rural Sweden: geographical distribution of employment and 
population 1960–2010. Umeå universitet. 
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KARLSTADS TÄTORTER MED OMLAND 
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Utvecklingen i de mindre 
tätorterna med omland 
Storkommunen Karlstads historia 
Staden Karlstad som administrativt och 
ekonomiskt centrum har alltid haft stor betydelse 
för övriga Värmland. I december 1963 beslöt 
regeringen att Karlstads kommunblock skulle 
omfatta även kommunerna i Nyed, Grava, Nor, 
Östra Fågelvik samt Väse församling (Väse 
kommun splittrades upp i Ölme, som fick tillhöra 
Kristinehamns kommun, och Väse församling). 

På senare tid har de gamla kommunerna och 
dess gränser bildat så kallade 
nyckelkodsområden där man bildat områden 
med en centralort (mindre tätort) och omland. 
Nyed har blivit Molkom med omland där även 
Blombacka, Lindfors, Acksjön och Älvsbacka 
ingår. Grava kommun, som även innehöll 
Forshaga, benämns numera Skåre samhälle samt 
Skåre omland där den förstnämnda räknas in 
som en stadsdel i Karlstad tätort. Segerstad som 
tidigare räknades in i Nors kommun kom 
tillsammans med Vålberg, Norsbron, Älvenäs och 
Lillerud att ingå i Vålberg med omland. I Nors 
kommun ingick även Edsvalla, Höglunda och 
Trossnäs som numera tituleras Edsvalla med 
omland. Alsters kommun upplöstes. 

Med mindre tätorter avses orter med fler än 200 
invånare och där husen är belägna närmare 
varandra än 200 meter. 
 

Numera benämner vi områdena utanför Karlstad 
tätort som Väse med omland, Skattkärr med 
omland, Molkom med omland, Vallargärdet med 
omland, Skåre omland (separerat från Skåre 
tätort) Edsvalla med omland samt Vålberg med 
omland. 

Befolkning  
Befolkningsutvecklingen i och kring kommunens 
mindre tätorter har sedan millennieskiftet varit 
förhållandevis stabil. En viss nedgång (ca -200) i 
antal invånare har kunnat ses i Molkom med 
omland, medan Vallargärdet och Skattkärr med 
omland visat sig öka (ca +600 och +300 
respektive). Den närmaste femårsperioden ser ut 
att vara stabil (Väse) eller föra med sig små 
nedgångar generellt, med undantag för 
Vallargärdet där fortsatta ökningar väntas. 

Demografiskt visar utvecklingen i de mindre 
tätorterna på att andelen yngre minskat 
samtidigt som att andelen i pensionsålder ökat. 

Bostäder 
Av det totala bostadsbyggandet i kommunen 
under perioden 2013–2018 skedde ca 10 % 
utanför Karlstads tätort. Främst bidrog 
Vallargärdet till den ökningen. Detta kan förklaras 
av betydande exploatering kring Edsgatan som 
räknas till Vallargärdets omland. Sett till 
ökningarna som en andel av respektive områdes 
totala bestånd (se nedan) utmärkte sig 
Vallargärdet med ca 8 % tillkomna bostäder. 
Minst bostadsutveckling skedde i Edsvalla (0,5 
%). 
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Bostadsutveckling 2013-2017
Andel av områdets totala bostadsbestånd
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Väse med omland 
Längs med E18 ligger Väse cirka 25 km öster om 
Karlstad och cirka 20 km väster om Kristinehamn. 
Väse är i grunden ett stationssamhälle som växt 
fram sedan järnvägen anlades år 1869. Centralt i 
tätorten finns olika kulturhistoriska byggnader 
och bygden har flera verksamma 
intresseföreningar. År 2018 var omkring 2000 
invånare bosatta i Väse med omland, varav cirka 
en fjärdedel av invånarna i tätorten och 
resterande i omlandet.  

Omlandet räknas till ett av kommunens största 
och flera av kommunens större jordbruk ligger 
här. Norr om E18 ligger Väse kyrka och sjön 
Panken vilka ingår i riksintresseområde för natur- 
och kulturmiljövård. En stor del av Väse med 
omlands sydligaste delar omfattas av riksintresse 
Vänern med öar och strandområden där 
turismen och friluftslivets intressen särskilt ska 
beaktas. 

Befolkningsutveckling 
Sedan år 2005 har befolkningen i Väse ökat 
något. En minskning av barn och unga mellan 0–
19 år har skett, medan andelen äldre ökat. På 
lång sikt väntas inga betydande ökningar i antalet 
äldre, däremot kan antalet barn komma att stiga 
igen. 

Bostäder 
Småhusbeståndet utgör cirka 90 % av det totala 
beståndet i Väse med omland. Resten av 
beståndet är flerbostadshus med ungefär lika 
stor andel äganderätter som hyresrätter. 

Kommunikationer 
Läget vid E18 mellan Karlstad och Kristinehamn 
ger Väse goda förutsättningar. Norrut leder 
länsväg 240 mot Molkom och ansluter vidare på 
riksväg 63 som är en viktig transportled. Genom 
samhället passerar järnvägen Värmlandsbanan, 
på vilken persontåg avgår i båda riktningar. 

Bytespunkten i tätortens norra del är ett viktigt 
nav för busstrafikens tre linjer med regionaltrafik. 
Cykelväg finns centralt längs samhällets 
huvudgata, men säker sträckning för gång och 
cykel mellan tätorten och Väses servicebutik norr 
om E18 saknas. 

Verksamheter 
De gröna näringarna med koppling till jord- och 
skogsbruk dominerar i omlandet tack vare dess 
växlande landskap med stora åker- och 
betesmarker blandat med tät skog, 
bergsområden och närhet till stora sjöar. Det är 
även inom de areella näringarna som den största 
tillväxten av nya arbetstillfällen och 
sysselsättningen sker. 

Flera småföretagare finns registrerade inom 
bygg, VVS och el, men också inom åkeri- och 
bussbranschen. Frisör, kroppsvård och 
handelsträdgård finns även, medan handel är en 
bransch som varit på nedgång på orten. 

Fritid 
I Väse har de boende nära till Vänern i söder 
vilket möjliggör för sjöliv och bad. Det finns tre 
kommunala badplatser, varav två vid Vänern och 
en i norr vid sjön Mosaren. 

Idrottsplatsen Guståsvallen ligger intill skolan i 
Väse tätort, där det finns fotbollsplan, 
ishockeyrink och boulebanor. I anknytning till 
tätorten finns också ett elljusspår.  

Av särskild betydelse är Vildaparken, vilket är en 
aktivitetspark som är öppen för alla året om. Där 
finns skatepark, downhillbana för cykel, 
låghöjdsbana, grillplatser samt torrtoalett. 
Vintertid finns en pulkabacke. 

 

 

  



13 
 

 

 

 



14 
 

Molkom med omland 
Molkom ligger cirka 30 kilometer norr om 
Karlstad utefter riksväg 63. På platsen fanns 
historiskt ett av Värmlands största bruk, och med 
järnvägens ankomst växte samhället fram. 
Området tillhörde Nyeds kommun som år 1963 
uppgick i Karlstads kommun. I tätorten Molkom 
bor omkring 1900 personer och ytterligare cirka 
3800 invånare i omlandet som är kommunens 
största. Molkom har en tradition av 
företagaranda, föreningsliv, utbildning och ett 
rikt kulturliv som präglat bygdens utveckling. 
Omlandet består till stor del av jordbruks- och 
skogsmark, men är även rikt på kulturhistoriska 
byggnader och miljöer. Även idag har kultur- och 
friluftsliv stor betydelse och lockar många 
besökare mycket tack vare folkhögskolan, 
Ängsbacka kursgård och vandringslederna i 
Brattforsheden.  

Befolkningsutveckling 
Molkoms befolkning har sedan år 2005 minskat 
något, främst sett till äldre barn och unga samt 
vuxna i familjebildande ålder. Antalet yngre barn 
har däremot ökat, liksom antalet äldre. Inga 
betydande ökningar i antalet äldre väntas dock 
på lång sikt. 

Bostäder 
Drygt 70 % av Molkoms bostäder utgörs av 
småhus som huvudsakligen är äganderätter. 
Resterande 30 % består av lika delar hyresrätter 
och bostadsrätter. De senaste åren har det 
byggts ett antal småhus vilket resulterat i en 
ökning av det totala beståndet med cirka 1,6 %. 

 

 

 

Kommunikationer 
Den främsta transportleden är riksväg 63 som går 
från Karlstad i sydväst till Filipstad i öst. Genom 
Molkom går länsväg 240 från Väse i söder och 
norrut mot Hagfors kommun. Flera regionala 
busslinjer stannar vid Molkoms bytespunkt och 
andra hållplatser i Molkom med omland. 
Järnvägen Bergslagsbanans godstrafik går genom 
samhället i sydöstlig riktning. Gång- och 
cykelvägar finns utbyggda centralt i Molkoms 
tätort. 

Verksamheter 
Molkom med omland har ett rikt näringsliv. 
Anmärkningsvärt för Molkom är bredden och 
mixen av branscher. I omlandet är många 
verksamma inom jord- och skogsbruk. Andra 
stora branscher finns inom tillverkning och 
utvinning samt inom vård och omsorg. Öster om 
Molkom ligger ett verksamhetsområde med flera 
aktörer inom industri, verkstad och 
åkeribranschen. 

Fritid 
Det finns många resurser att ta del av i Molkom 
med omland. Närheten till vacker natur och 
vatten är kännetecken för området med flera 
naturreservat och sjöar. I omlandets sydöstra del 
ligger exempelvis naturreservatet Brattforsheden 
som har vandringsleder i attraktiv miljö. Sydväst 
om tätorten Molkom ligger den kommunala 
badplatsen Graningebadet, och i övriga omlandet 
finns Mangenbaden och Älvsbacka badplats. 

Idrottsplatsen Molkoms IP ligger strax nordväst 
om Molkoms tätort, där det finns fotbollsplan, 
ishockeyrink och närliggande motionsspår. I 
tätorten finns bland annat även sporthall i 
anknytning till skolan, samt tennisbanor och 
utegym.  
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Vålberg med omland 
Dryga 20 kilometer väster om Karlstad ligger 
tätorten Vålberg strax norr om E18. I omlandet 
finns småorterna Älvenäs, Segerstad, Lillerud och 
Norsbron. Området omfattas av det som kallas 
för Norsbygden, som tidigare tillhörde Nors 
kommun. Namnet Nor kommer från Norsälven 
som rinner genom samhället och förbinder 
Fryken i norr med Vänern. Inte långt ifrån 
Vålberg ligger Grums kommun i väst och norr om 
Vålberg ligger Edsvalla med omland. I Vålberg 
med omland bor omkring 3800 invånare. 

Befolkningsutveckling 
Vålbergs befolkning har ökat med omkring 100 
personer sedan år 2005, vilket främst syns som 
en ökning bland äldre och unga vuxna. En fortsatt 
ökning i antalet äldre väntas i den närmaste 
framtiden, men på lång sikt ser utvecklingen ut 
att avstanna. 

Bostäder 
Vålbergs bostadsbestånd utgörs av omkring 70 % 
småhus och 30 % flerbostadshus, där 
upplåtelseformerna består av 70 % äganderätter, 
13 % bostadsrätter och 17 % hyresrätter. Under 
de senaste åren har andelen småhus ökat med 
2,6 %. 

Kommunikationer 
Vålberg har många strategiska förutsättningar för 
ett rikt näringsliv tack vare goda 
kommunikationer. Europavägen E18 mellan Oslo 
och Stockholm passerar Vålberg och i nord-sydlig 
riktning passerar europaväg E45 vidare mot 
Edsvalla. E45 är en viktig koppling mellan 
Göteborg och norra Sverige där godstransporter 
färdas. Järnvägslinjen mellan Göteborg och Kil 
går i nord-sydlig riktning och stickspår avsett för 
godstrafik finns såväl vid Älvenäs som öster om 
Vålberg tätort. Vålberg har stationsområden med 
flera spår för möte mellan tåg, men ingen 
hållplats för persontrafik finns. I Älvenäs finns en 
djuphamn som har potential till att utvecklas som 
industrihamn då både järnvägsspår och bra 
anknytning till större väg (E18) finns nära 
hamnläget. 

Värmlandstrafik går med flera busslinjer genom 
Vålberg och Norsbygden. Bytespunkten ligger i 
Vålbergs centrum där även en biljettautomat för 
reskassa finns. Cykelleder går centralt genom 
tätorten Vålberg men en cykelförbindelse saknas 
mellan Karlstad och Vålberg och mellan Edsvalla 
och Vålberg samt mellan Lillerud och Vålberg. 
Närheten till Karlstad Airport är en annan fördel 
gällande kommunikationer i området. 

Verksamheter 
I Vålberg med omland finns flera 
verksamhetsområden med koppling till industri, 
verkstad och tillverkning. Företagshotell finns i 
Vålberg och i Älvenäs. I Älvenäs finns en 
djuphamn som åter tagits i bruk och har gods 
som kommer på fartyg. En nedåtgående bransch 
är dock utvinning och tillverkning som på senare 
tid förlorat två stora aktörer verksamma i 
Vålberg.  

I centrala Vålberg finns servicen samlad med 
handel, paketombud, pizzeria och frisör. Många 
är även sysselsatta inom vård och omsorg då 
både vårdcentral, äldreboende och tandläkare 
finns i tätorten. I omlandet är många sysselsatta 
inom jordbruket och på Lillerud finns ett 
naturbruksgymnasium. 

Fritid 
Nära Vålberg centrum ligger Sjösalaparken med 
lekpark, grillplats, minigolf, boulebanor, 
fotbollsmål, och beachvolleyplan. I anslutning till 
parken rinner Norsälven där det finns gästbrygga. 
Sjösalaparken är en viktig mötesplats för alla 
åldrar speciellt under sommarhalvåret. 

I Älvenäs ligger Älvenäs IP som har fotbollsplaner, 
tillhörande omklädningsrum och cafeteria. Där 
ligger även en småbåtshamn. 

Segerstadshalvön i det södra omlandet är ett 
uppskattat frilufts- och naturområde med 
vandringsleder, vindskydd, grillplatser och 
sandstränder. Här finns också "barnens skog", en 
med hinderbana och lekstrand. Vid Torsvikens 
camping finns Torsvikens badplats. 

I övrigt finns det elljusspår väster om Vålberg, på 
andra sidan E45. 
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Edsvalla med omland  
Edsvalla ligger knappt två mil nordväst om 
Karlstad. Drygt 1000 invånare bor i tätorten och 
ytterligare ca 400 invånare i omlandet kring 
Edsvalla. Cirka 25 procent av bostäderna består 
av lägenheter i flerbostadshus och 75 procent av 
småhus. Järnvägen (Vänerlänken) och E45 
passerar samhället. Tågen stannar dock inte, 
utan Edsvalla trafikeras istället av länsbussar mot 
Karlstad, Fagerås och Vålberg. I norra delen av 
Edsvalla erbjuder Norsälven ett rikt fiskeliv. 
Edsvallabygden är mycket rik på kulturhistoriskt 
intressanta lämningar. Vålberg ligger på nära 
avstånd, tre km söder om Edsvalla. 

Demografi 
Edsvallas befolkning följer kommunens snitt så 
när på en något högre andel personer mellan 0–
19 år och 40–64 år. Andelen unga vuxna är något 
lägre. Antalet unga vuxna som bor i Edsvalla har 
dock ökat rejält sedan 2005; 85 %. Gruppen 35–
49 år har minskat betydligt. Gruppen över 80 år 
har minskat med 25 %. 

Bostadsbestånd 
Över 80 % av ortens bostadsbestånd utgörs av 
småhus, resterande del är flerbostäder som 
samtliga är hyresrätter. Under åren 2013–2017 
har det tillkommit några enstaka småhus, annars 
är bostadsbeståndet oförändrat.  

Kommunikationer 
Edsvalla tätort ligger alldeles öster om E45 som 
är en viktig transportled för såväl person- som 
godstrafik som pendlar mellan Göteborg och 
norrut. Europavägen korsas av E18 i Vålberg 
ungefär 10 km söder om Edsvalla. Kopplingar 
mellan Vålberg och Edsvalla finns även genom 
Edsvallavägen som leder in i Edsvalla centrum. 
Tätorterna saknar ordentlig cykelkoppling för de 
skolbarn som bor i Edsvalla och cyklar till 
Vålbergsskolan. Genom Edsvalla går även Norge-
Vänerbanan mellan Göteborg och Kil, men 
tätorten har ingen hållplats för tågresenärer. En 
äldre hamn finns även vid Edsvallas bruksområde 
som inte är i brukbart skick. 

Verksamheter 
På 60-talet låg ett pappersbruk i det gamla 
järnbruket som sysselsatte många edsvallabor. 

Numera huserar flera olika företag i det gamla 
bruket med inriktning mot tex bygg. Edsvalla var 
tidigare även en samlingsplats för handel då flera 
lågprisbutiker låg samlade i södra delen av 
tätorten. Idag finns den mesta servicen och 
handeln i grannorten Vålberg.  

Lågprisbutik, bygg, jordgubbsodling och jordbruk 
är utmärkande för Edsvalla med omland.   

Fritid 
Edsvalla IP är en idrottsplats med planer för 
fotboll, beachvolleyboll, tennis samt hockeyrink 
med elbelysning. Förutom omklädningsrum finns 
även klubbstuga med samlingslokal och kiosk i 
samband med matcher. Öster om Edsvalla IP 
finns skjutbanor.  

Även här finns elljusspår i väster, på andra sidan 
E45. En hästgård ligger belägen öster om 
tätorten. I det gamla fältsjukhuset i Trossnäs 
ligger en paintballarena som även har banor 
utomhus samt inne i Karlstad tätort. I Trossnäs 
finns även en fältrittklubb som anordnar tävlingar 
inom dressyr och hopptävlingar.  

Norsälven är ett populärt vattendrag för sport- 
och fritidsfiskare samt går att med båt ta sig ända 
ner till Vänern.  
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Skattkärr med omland 
Tätorten Skattkärr ligger cirka en mil öster om 
Karlstad. Tätorten ligger mellan Vänerns strand 
och E18. Genom Skattkärr går Värmlandsbanan 
som blir som en barriär mot Vänern. En stor del 
av befolkningen är bosatt i samhället och omnejd 
medan omlandet norr om E18 till stor del består 
av landsbygd. Sammanlagt bodde det 4109 
(2018) i Skattkärr med omland vilket är en ökning 
om +12 personer från föregående år (2017). Till 
omlandet hör kommunens största ö, Jäverön 
som ligger i Vänern och endast har några enstaka 
permanentboenden. I norr ligger sjön Gapern 
och i öster Rudshalvön. Till Skattkärr med omland 
hör även orten Alster som alltmer växer ihop 
med Karlstads tätort. 

Demografi 
Skattkärrs befolkning utgörs i större utsträckning 
än kommungenomsnittet av barnfamiljer, 
framför allt har de yngsta barnen blivit fler. 
Andelen vuxna i åldrarna 20–39 år utgör en lägre 
andel än snittet medan antalet äldre har blivit allt 
fler. 

Bostadsbestånd 
Småhus utgör nästan 90 % av beståndet på 
orten. Åtta av tio bostäder är äganderätter med 
resterande bestånd utgörs av tio procent 
hyresrätter och tio procent bostadsrätter. 
Skattkärr har haft ett tillskott av småhus om cirka 
två procent under perioden.  

Kommunikationer 
Skattkärr har flera bra förbindelser för 
infrastruktur mycket tack vare närheten till E18 
och Värmlandsbanan som går genom samhället. 
Dock finns idag endast mötesstation och ingen 
hållplats för persontrafik, men i förra ÖP 2012 
pekades Skattkärr ut som möjlig lokalisering för 
tågstation. Skattkärrsborna kan nå ut till E18 från 
flera håll och parallellt med E18 går 
Björknäsvägen som är den gamla E18. Genom 
tätorten går huvudgatan Skattkärrsvägen som 
också har cykelled med koppling som sträcker sig 
ända till Karlstad. I omlandet leder flera mindre 
vägar mot Molkom och Vallargärdet. För att ta 
sig med bil ut till Jäverön går färjetrafik dagligen 

från Herrön och sommartid går båtbussarna ut 
till Jäverön. Värmlandstrafik har flera busslinjer 
som går via Skattkärr tätort såväl vardagar som 
helg. Vissa busslinjer går även genom omlandet. I 
norr delen av Skattkärrsviken/Vänern ligger en 
djuphamn vid före detta Lantmännens silos som 
tidigare användes för att transportera och motta 
spannmålsprodukter.   

Verksamheter 
Längs huvudgatan Skattkärrsvägen ligger den 
mesta servicen placerad i Skattkärr med handel, 
vårdboende och offentlig service. En större 
bygghandel finns i anslutning till E18 och i 
omlandet flera sysselsatta inom skogs- och 
jordbruk. Marken mellan järnvägen och Vänern 
utgörs till stor del av verksamheter där bla den 
gamla sågen låg. Idag finns bl a tillverkning av 
baskemikalier, verkstäder och firmor inom bygg, 
sanering och återvinning här.   

På Jäverön finns ett skärgårdsjordbruk med 
säsongsöppen gårdsbutik och boende. Den gamla 
djuphamnen fungerade tidigare som mottagare 
av spannmål som lagrades i betongsilos, men 
som idag endast försörjer det lokala jordbruket.   

Fritid 
Idrottsplatsen i Skattkärr kallas för Skogsvallens 
IP. Här finns bland annat fotbollsplaner, 
tennisbanor, omklädnings- och konferensrum 
samt elljus- och motionsspår. 

I centrala Skattkärr ligger Tegelparken som är en 
mötesplats för alla åldrar, med klättervägg, 
skate- och parkourområde och lekplats. I 
anslutning till lekparken finns även flera 
boulebanor. 

I Spånga ligger Kungsnäs badplats vid Vänern, 
med kommunal simskola sommartid. Det finns 
tre andra badplatser--Strandviks badplats och 
Alsters strandbad i omlandets södra del, samt 
Örnäsbadet vid sjön Gapern i norr. 

Jäverön i söder är en cirka 900 hektar stor ö som 
har flera vandringsleder med vindskydd, 
grillplatser, rastplatser, toaletter och 
informationstavlor.   
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Skåre omland 
Skåre samhälle är numer att betrakta som del av 
Karlstads tätort medan Skåre omland räknas som 
landsbygd, varför omlandet här hanteras separat. 

Skåre samhälle ligger ca 10 minuter eller 7 
kilometer från Karlstad och räknas som en av 
stadsdelarna till Karlstad tätort. I omlandet ligger 
bygderna Hynboholm, Bofasterud, Södra 
Härtsöga, Grava, Rud och Södra Järpetan där de 
flesta permanentboenden finns. Längs med 
Klarälven finns även ett visst permanentboende 
och fritidsboende finns i huvudsak på sjön Södra 
Hyns östra strandlinje. Omlandet hade en 
befolkning om 1694 år 2018 vilket är en ökning 
från föregående år. Omlandet gränsar mot 
kommunerna Kil i nordväst och Forshaga i 
nordöst. 

Demografi 
I Skåre omland har över 30 % av invånarna 
hemmaboende barn vilket är över 
kommungenomsnittet, segmenten 65 år och 
äldre samt unga vuxna är däremot färre än 
genomsnitt. Sedan 2005 har antalet äldre i 
segmentet 75–79 år ökat med 140 % och 
personer över 80 år med 53 %.  

Antalet barn 0-19år som bor i Skåres omland har 
minskat under perioden 2005–2018 medan en 
märkbar ökning har skett i gruppen som inträtt 
pensionsåldern. Området har ökat sin befolkning 
med ungefär tio procent.  

Tänkbart är att människor under denna tolvårs-
period har gått över till andra åldersgrupper 
vilket är mest tydligt för det äldre segmentet då 
ökningen bland de som idag är 65 år och äldre är 
mycket hög. 

Bostadsbestånd 
Under de senaste åren har bostadsbeståndet 
utökats med fem procent. Ökningen är småhus, 
som också utgör den vanligaste bostadsformen i 
området.  

Kommunikationer 
Skåres omland genomkorsas av de två viktiga 
transportlederna för framför allt godstrafik 

riksväg 61 och riksväg 62. Rv 61 leder norrut mot 
mot Kil och vidare mot Kongsvinger i Norge, 
medan riksväg 62 leder mot Forshaga, Hagfors 
och norska gränsen. Väster om rv 61 ligger sedan 
år 1997 Karlstad Airport i Hynboholm efter att 
tidigare ha legat på Sommarro flygfält någon 
kilometer från centrala Karlstad. Flygplatsen är 
ett kommunalt bolag och erbjuder såväl 
charterresor som reguljärtrafik. Från Skåre 
samhälle över Klarälven, leder Gravaleden genom 
omlandet mot Stockfallet och rv 63. Genom 
Skåre och omlandet går även Värmlandsbanan 
som är en av Sveriges mest trafikerade 
enkelspåriga järnväg. Till Skåre samhälle går 
Karlstads stadsbussar medan omlandet trafikeras 
av Värmlandstrafiks regionalbussar. Cykelväg 
finns främst I Skåre samhälle och mellan 
samhället och Karlstad. 

Verksamheter 
Mycket av verksamheterna runt tätorten Skåre är 
kopplat till Ilanda industriområde. I omlandet 
finns diverse affärs- och restaurangverksamheter 
som gårdsbutik, café och bryggeri. I omlandet 
finns många verksamma inom jordbruket, mycket 
tack vare den bördiga jorden och närheten till 
vattendrag.   

Fritid 
Omlandet söder om Skåre domineras av I2- 
skogen som är Karlstads största 
sammanhängande naturområde. 
Naturinfrastrukturen med grillplatser, 
sittgrupper, vandringsleder, vindskydd, 
informationsskyltar är utbyggd men har ändå 
utvecklingspotential, för att öka tillgängligheten 
för ovana grupper. Andra aktiviteter som 
området används för är svampplockning, MTB, 
klättring, orientering, löpning med mera. I 
området finns även golfbana, slalomanläggning 
och konstsnöspår. Vid Grava hembygdsförening 
startar en vandringsled runt sjön Södra Hyn som 
leder antingen norrut mot Kil och österut mot 
Forshaga. 
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Vallargärdet med omland 
Tätorten Vallargärdet ligger cirka en mil nordost 
om Karlstad vid riksväg 63 mot Molkom och 
Filipstad. Tätorten omges av ett omland som ofta 
brukar benämnas som Ulvsby eller 
Ulvsbyområdet, medan samhället benämns 
Vallargärdet. Orten Ulvsbyn ligger söder om 
Vallargärdets tätort. Den lantliga miljön är 
varierad och omgärdad av sjöar, skogar och 
jordbrukslandskap. Tack vare bostadstillväxten i 
omlandets södra del, Edsgatan, har Vallargärdet 
med omland relativt hög befolkningstillväxt 
jämfört med övriga tätorter med omland på 
landsbygden. Mellan åren 2017 (2108 invånare) 
och 2018 (2253 invånare) ökade befolkningen 
med 145 personer.  

Demografi 
De som är i åldrarna 19–24 år och över 75 år 
utgör en ytterst liten del av befolkningen på 
Vallargärdet med omland medan vuxna mellan 
25–64 år ligger en bit över snittet i kommunen. 
Området har växt med 15 % sedan 2005 och 
framför allt är det antalet unga vuxna mellan 20–
29 år som ökat mest. Även de äldre 
åldersgrupperna har ökat kraftigt. 

Bostadsbestånd 
Småhus är den vanligaste bostadsformen på 
Vallargärdet, endast sex procent av bostäderna 
utgörs av flerbostäder. Mellan 2013 och 2017 
byggdes 45 småhus vilket resulterat i en ökning 
om sex procent av beståndet under samma 
period. Det byggdes även 28 flerbostäder, vilket 
motsvarar en ökning med 85 % på orten. 

Kommunikationer 
Tätorten Vallargärdet ligger precis bredvid 
riksväg 63 som är en länk för arbetspendlande 
samtidigt som den trafikeras av långväga resande 
och yrkestrafikanter. Öster om Vallargärdet 
tätort ansluter flera andra mindre vägar från 
bland annat Alster och Skattkärr. Värmlandstrafik 
går med flera av sina busslinjer förbi Vallargärdet 
och Ulvsbyområdet. Klarälvsbanan är en 
asfalterad bilfri cykelled som går via Vallargärdet 
mellan Karlstad och Hagfors samt lockar många 
cykelturister och underlättar för cykelpendlare. 

 
Verksamheter 
I Vallargärdet med omland finns företag och 
firmor inom bygg, anläggning, VVS, transport, 
brunnsborrning etc. Det finns också företag 
verksamma inom medicinsk fotvård, Bed & 
Breakfast, sten- och gravvård samt 
handelsträdgård. Matbutiken i Vallargärdet är en 
servicepunkt för såväl invånare som 
förbipasserande på rv 63.  

Flera aktörer är inriktade mot djurlivet med 
uppfödning av travhästar, westernridning samt 
en av kommunens största smådjurskliniker finns i 
Vallargärdet.  

Fritid 
I tätorten Vallargärdet ligger idrottsplatsen 
Ulvsby IP där det finns fotbollsplan, ishockeyrink 
och boulebanor. 

Norr om Ulvsbyn ligger en spårcentral med elljus- 
och motionsspår. Det finns även en 
aktivitetsbana som utmanar barn och unga till 
rörelse. Cykelleden Klarälvsbanan passerar 
spårcentralen, vilken det går att åka skidor på 
vintertid. 

Vid sjön Gapern i norr ligger Killstabadet där det 
sommartid bedrivs kommunal simskola. 

I omlandet finns en skjutbana, samt endurobana i 
den sydvästra delen. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT LANDSBYGD I ÖVERSIKTSPLAN
Proaktiv landsbygdsutveckling 
När det gäller landsbygd i översiktsplanearbetet 
har ett fokus varit proaktiva åtgärder i syfte att 
skapa en positiv utveckling som kan möjliggöra 
för de mindre tätorterna med omland att 
utvecklas tillsammans med Karlstads tätort. Det 
är inte begränsat till en specifik insats, utan är del 
av ett större paket av frågor där ett helhetsgrepp 
krävs inför framtiden. En ledande tanke i arbete 
har varit idén om en teoretisk tipping point (se 
nedan). 

Ett annat fokus som kontinuerligt varit 
närvarande i arbetet är landsbygdssäkring, som 
innebär att planeringen inom de olika 
sakfrågorna löpande tagit hänsyn till utvecklingen 
i kommunens mindre tätorter med omland och 
hur den kan komma att påverkas. Karlstads 
kommun delar regionens syn att stad och land 
behöver varandra — vi är bättre tillsammans. 

Tipping point 
Med tipping point menas i sammanhanget det 
tillfälle då utvecklingen i en mindre tätort ”tippar 
över” och sätter fart på en positiv kedjereaktion. 
Enligt vissa är en sådan utveckling beroende av 
olika faktorer, så som en viss typ av människor på 
orten, eller förekomsten av service och företag. 
Det finns alltså inget entydigt svar på vad det är 
som kan sätta igång en positiv utveckling i ett 
mindre samhälle, utan det är beroende av många 
olika saker som i sig hänger med varandra. Nedan 
redovisas några av de faktorer som bedöms som 
viktiga för att uppnå en sådan tipping point.  

 
3 https://jerryengstrom.se/landsbygdsutveckling/forelasning-landsbygdsutveckling/tre-tips-for-en-levande-
landsbygd/  

Engagemangsfaktorer 
Landsbygdsutveckling är en för bred och komplex 
fråga för att ansvaret enkom ska vila på 
kommunen eller som ofta är fallet en ensam 
landsbygdsutvecklare. Idealiskt sett kan 
kommuner och andra myndigheter ge 
förutsättningar och fungera som stöd för en 
positiv utveckling av landsbygden, men 
utvecklingen är sedan i mångt och mycket 
beroende av det engagemang och det arbete 
som kan utföras på gräsrotsnivå av de människor 
och entreprenörer som bor och verkar på orten. I 
korthet kan detta beskrivas som samhällets 
engagemangsfaktorer, vilket bedöms vara av stor 
vikt för att de mindre tätorterna ska kunna nå en 
positiv utveckling. Nedan följer det som av vissa 
kallats de tre pelarna för en levande landsbygd 3. 

Samsyn 
Samsyn med ett tydligt fokus är den första 
pelaren som också ofta förbises. Samsyn innebär 
inte endast möten där var och en får säga sitt. 
Det krävs en tydligt formulerad plan som gör det 
klart hur var och en kan bidra. Det gäller inte 
bara kommunen — här bör andra myndigheter 
såväl som näringsliv, föreningar och 
privatpersoner involveras. 
Landsbygdsutvecklingen måste ske med en 
gemensam vision och med gemensamt ansvar 
som utgångspunkt för att den ska fungera. Alla är 
beroende av varandra för att skapa 
förutsättningarna för en levande landsbygd. En 
lyckad satsning inom besöksnäring drar 
exempelvis nytta av tillgängliga boenden, goda 
lokala transporter samt möjligheter till handel 
och vice versa. Det kräver en gemensam strategi 
och att involverade aktörer har samma vision. 

Ett exempel är Docksta där man hjälps åt för att 
bygga vidare på tidigare satsningar. 
Privatpersoner upplåter mark och stöttar 
spännande och kreativa initiativ, företagare gör 
sitt bästa för att skapa sysselsättning och locka 
besökare som bidrar till den lokala servicen, 

EN LEVANDE LANDSBYGD 

Samsyn Särskiljning Samarbete 

https://jerryengstrom.se/landsbygdsutveckling/forelasning-landsbygdsutveckling/tre-tips-for-en-levande-landsbygd/
https://jerryengstrom.se/landsbygdsutveckling/forelasning-landsbygdsutveckling/tre-tips-for-en-levande-landsbygd/
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föreningar rustar närområdet och myndigheter 
bidrar med infrastruktur och lotsning framåt. Alla 
aktörer är på detta sätt beroende av varandra. 

Särskiljning 
Den andra pelaren för en levande landsbygd är 
särskiljning. När en gemensam vision och plan 
tagits fram infinner sig frågan hur man som 
kommun eller ort sticker ut i en värld av andra 
lockande erbjudanden. Ett sätt är att fundera på 
vad det är som särskiljer den egna platsen 
jämfört med andra. Här kan man utgå från 
värderingar, grundstyrkor och andra 
förutsättningar. Det gäller att hitta sin identitet. 

Samarbete 
Samarbete är den sista pelaren som ska 
genomsyra hela processen. Men det förutsätter 
att tidigare steg är uppfyllda. Innan samsyn 
uppnåtts kan samarbete ofta bestå av möten 
som inte leder någonstans. Det är viktigt dels att 
var och en är säker i sin roll i arbetet mot 
visionen, dels att var och en är medveten om de 
övrigas särskilda kompetenser. Det är först då 
samarbetet kan blomstra på allvar. Dessutom 
bidrar samarbete av att det finns tydligt 
nedbrutna delmål. 

Utveckling & bredare utbud av 
bostäder 
Tillgång till attraktiva bostäder är en av 
förutsättningarna för landsbygdens framtida 
utveckling. Det möjliggör för fler inflyttningar 
vilket i sin tur exempelvis ger större underlag för 
service. Av PM bostäder & demografi framgår att 
7 % av nytillskottet av bostäder under perioden 
2013–2018 uppfördes på landsbygden. Främst 
var denna utveckling koncentrerad till 
småhusbebyggelse i Vallargärdet, därefter Skåre 
och Väse. Tillväxt i bostäder bedöms som olika 
viktigt för olika orter. I Väse förefaller efterfrågan 
vara större än i till exempel Vålberg. 

Planberedskap 
I flera av de mindre tätorterna finns mark 
planlagd för bostäder. Det finns även lediga 
småhustomter tillgängliga genom kommunal 
bostadskö, LIS-områden planlagda i mer 
attraktiva, vattennära lägen samt mark med 
dubbel anvisning. För Väse finns en godkänd 

byggvision där mark pekas ut som lämplig bland 
annat för bostadsbyggande. Framtagande av 
liknande vision för Norsbygden är pågående och 
därefter behandlas övriga orter fortlöpande. 

Behov av äldreboenden 
En fråga som i och med demografiska 
förändringar blir viktigare i framtiden är 
äldreboenden. I de mindre tätorterna kommer 
det föreligga ett visst behov av bostäder för 
äldre, dels i vårdboenden, dels i andra lämpliga 
mellanstegsformer (t.ex. trygghetsboende) vilket 
i nuläget saknas utanför Karlstads tätort. Att 
erbjuda fler sådana boenden kan vara ett sätt att 
tillgängliggöra fler ordinarie boenden som 
tidigare nyttjats av äldre. 

Alternativa boendeformer 
Mindre traditionella boendeformer kan vara 
tänkbara alternativ för en positiv utveckling, 
särskilt på de platser där efterfrågan på ”vanliga” 
bostäder förefaller vara låg. Exempel som har 
diskuterats är ekobyar, byggemenskaper och 
olika former av kollektivboende (bilder nedan). 
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Det kan även finnas potential för boenden som är 
kombinerade med landsbygdsnära aktiviteter 
eller verksamheter såsom lantbruksboende, 
hästboende eller golfboende. Ett annat alternativ 
är att förlägga studentbostäder på landsbygden 
med direktlinje till universitetet. 

Service 
Nivån av kommersiell och offentlig service är 
avgörande för en orts utveckling. För att ett 
boende ska vara attraktivt bör det exempelvis 
inom rimligt avstånd finnas livsmedelsbutik, 
drivmedelsstation (numer eventuellt även 
laddstation), tillgång till förskolor och skolor, 
vårdcentral samt äldreomsorg. Även 
förekomsten av restauranger, nöjen och 
komplementverksamheter bedöms som faktorer 
för att locka inflyttningar och nya etableringar. 

Kommersiell service 
En bemannad livsmedelsbutik, drivmedelsstation 
eller liknande kan fungera på platser där 
tillräckligt underlag finns. Ofta är ett dock ett 
problem att sådana verksamheter läggs ned på 
landsbygden. Det kan bero på bristande 
befolkningsunderlag, eller att större kedjor i 
externa lägen tar över den lokala handeln, vilket 
hänt med Väse och Välsviken.  

Att finna en speciell nisch kan vara ett alternativ. 
Exempelvis gårdsbutiker med närproducerade 
produkter och koppling till lokal lantlig 
verksamhet har potential att dra kunder utifrån. 

På de ställen där kundunderlaget brister kan 
alternativ som obemannade butiker fungera. Där 
kan man handla på ett automatiserat sätt genom 
att legitimera sig med mobilt bank-id. Detta 
kräver minimalt med personal och utrymme 
vilket håller nere kostnaderna. 

 

Utkörning eller uthämtning av varor i kyl kan 
också vara alternativ, vilket i dag blir allt 
vanligare. 

 

Offentlig service 
Tillgänglighet till offentlig service bidrar till 
områdens attraktivitet. Närliggande förskola, 
skola eller skolskjuts är nödvändigt för att 
barnfamiljer ska överväga inflyttning. Och för att i 
det långa loppet kunna minska antalet bilresor 
bör det även finnas lättillgänglig kollektivtrafik. 
Olika former av vård och omsorg inom rimliga 
avstånd kan också vara faktorer som spelar in. 

Utöver denna grundläggande offentliga service är 
saker som bibliotek samt idrotts- och simhallar 
uppskattade inslag som inverkar på en orts 
attraktivitet, men som ofta kan vara svåra att 
rättfärdiga ekonomiskt på platser med lägre 
befolkning. Däremot kan det ha stor inverkan på 
attraktivitet och den sociala hållbarheten i stort. 
Fritidsgårdar, allaktivitetshus, kulturhus och 
liknande är något som ofta efterfrågas, särskilt av 
ungdomar som annars kan sakna meningsfulla 
mötesplatser. 
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Näringsliv & jobb 
En stor anledning till att mindre samhällen ”dör 
ut” är att företag av ekonomiska skäl lägger ner 
sina verksamheter. Det gör att både jobb och 
kommersiell service gradvis kan komma att 
försvinna, vilket i sin tur leder till färre 
inflyttningar och att fler väljer att flytta från 
området (särskilt den yngre delen av 
befolkningen). Det är därför viktigt att 
understödja och stimulera företagande och 
entreprenörskap i dessa samhällen på de sätt det 
är möjligt.  

I de olika tätorterna förekommer olika typer av 
branscher. Vad för stöd som är lämpligt är därför 
olika från fall till fall. En gemensam trend är dock 
att besöksnäring har blivit, och förväntas bli 
viktigare, för landsbygdens utveckling. 

Besöksnäring 
Besöksnäringen ses i dag som en 
framtidsbransch. Historiskt har företag som 
inriktat sig mot turism på sina håll kunnat skapa 
tillväxt och sysselsättning i områden där övrigt 
näringslivs haft svårt att utvecklas, så som på 
landsbygden. Ofta uppnås detta genom att 
marknadsföra landsbygdens styrkor, med 
avkoppling och ”lugn och ro” jämfört med 
stadsmiljö, eller friluftsliv och naturupplevelser. 

I bästa fall kan besöksnäringen ge upphov till 
agglomerationseffekter, där besökare bidrar till 
stärkt lokal ekonomi och utbud, vilket i sin tur 
kan dra fler besökare och även inflyttare eller 
exempelvis fritidshusägare. 

Det finns i dag en stor mångfald av verksamheter 
inom besöksnäring i riket. Vissa former lämpar 

sig dock särskilt väl för landsbygden i stort och 
kan vara alternativ att utveckla i framtiden, till 
exempel: 

Övernattningsställen – exempelvis olika former 
av gästgiveri, campingar, stugbyar eller 
ställplatser för husbil, fungerar i allmänhet som 
stödfunktioner för andra verksamheter. Retreats, 
lantgårdsboenden eller andra, mer unika 
boenden (se till exempel Tree Hotels trädkojor) 
har däremot potential att generera intresse för 
ett visst område och fungera som 
reseanledningar. 

 

Naturturism och soft adventure – exempelvis 
cykel- och vandringsleder, kajakpaddling, 
timmerflottfärder, skidåkning eller klättring. Ofta 
paketerade upplevelser med övernattning och 
mat. 

 

Utflyktsmål – exempelvis bad- och grillplatser 
såsom Skutberget vid Vänern, rastplatser, bra fik 
som Värmskogs café eller aktiviteter som 
jordgubbsplockning på Höglunda gård i Edsvalla.  

Kulturmiljöbaserad besöksnäring – 
jordbrukslandskap, kyrkor, hembygdsgårdar, 
fornlämningar, kulturminnen som Alsters 
herrgård. 

Uniciteter – exempelvis Edsvalla bruk, Älvenäs, 
Ängsbacka, Borgvik, Bergs säteri, Alsters herrgård 
med parken, riktigt bra restauranger. 

Fler 
besökare

Ökad 
turism-

konsumtion

Stärkt 
ekonomi

Större 
utbud

Högre 
attraktivitet 
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Gårdsbaserad besöksnäring – logi, gårdsbutik, 
träffa djur, kosläpp, traktorpulling eller ridning. 

 

Attraktiva fritidshusområden – som ej omvandlas 
på sikt. 

Sociokulturella faktorer 
Olika områden har olika förutsättningar för att få 
till en positiv utveckling, vilket förutom det som 
tagits upp även kan handla om den kultur och de 
sociala omständigheter som råder på platsen. 
Detta är ofta förknippat med historiska förlopp. 
På platser där det av olika anledningar vuxit fram 
en mer entreprenöriell och nytänkande anda kan 
en positiv utveckling vara närmre till hands, 
medan det på platser med sociokulturella 
utmaningar i allmänhet kan vara mer avlägset. 
Det är också viktigt att invånare ska kunna känna 
sig stolta över sin ort. Platser som har drivkraft 
och förmedlar positiva känslor är attraktivare i 
allmänhet. 

Frågan vad som skapar stolthet är emellertid 
komplex. Att påverka platsers identitet bedöms 
som en i grunden svår process, där de 
kommunala verktygens effektivitet är oklar4. 
Saker som lyfts i dialoger är att man vill ha något 
unikt för sin ort som kan skapa stolthet, samt 
vikten av stimulerande mötesplatser 
(Vildaparken kan fungera som exempel på båda). 
Det kan också vara beroende av saker som 
folkhälsa, att det finns jobb och möjlighet att 
påverka för alla grupper. 

 

Karlstads roll 
Karlstads utveckling är en betydande faktor för 
regionens framtid. Ett starkt Karlstad gynnar 
landsbygden och kringliggande tätorter på sikt. I 
och med tillväxt i kommunens centrala tätort kan 
företag och inflyttare lockas i större utsträckning, 
och omlandets attraktivitet höjas. Det förutsätter 
goda kommunikationer och annan infrastruktur 
såsom fibernät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Grund, H. (2020). Vem är det här för ställe? http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1464326&dswid=4321  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1464326&dswid=4321
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1464326&dswid=4321
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